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בס''ד

עדכון מספר 001 :סה

לכבוד
הרב המקומי
יו"ר המועצה הדתית
מנהל מח' הכשרות
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות
 .1זהירות טריפות :במבצע שנערך ע"י
יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות
נחשפה תרמית חמורה של שיווק שימורי
מזון המיועד לכלבים תוך הסבתם
למאכל אדם והצגתם כ"ממרח כבד
אווז" )בר קוד 3800202061383 :וכן
 (3269617084699וכן כ"ממרח כבד
עוף" )בר קוד(3800202061291 :
המיוצרים כביכול בבולגריה .בבדיקה שנערכה על ידי מפקח יחידת האכיפה של הרה"ר אשר הוזעק למקום
נמצא כי היבואן אשר השתמש בשם א.ב.ד .שיבוק ויבו בע"מ ציין על גבי האריזה המזוייפת כשר "בהשגחת
ועד הכשרות בולגריה ובאישור
הרבנות הראשית לישראל" וכן
"בהשגחת דין י.י .ליכטנשטיין
שליט"א ראב"ד בד"צ ."KF
הכמות שנתפסה מעל  18טון ועל
פי מידע שהתקבל בשעות
האחרונות הנ"ל אכן חדר
לשווקים .מעבר לזיוף הכשרותי
ישנה כאן בעיה בריאותית חמורה "וחמירא סכנתא מאיסורא" ועל כן יש להפיץ מידע זה בציבור הרחב על מנת
להסיר מכשול .ברצוננו להזכיר כי על המשגיחים לוודא כי לכל מוצר מיובא הנמצא בבית האוכל המושגח על
ידם יש תעודת כשרות בתוקף ורלוונטית מטעם מח' היבוא הארצית .תודתנו מסורה ליחידת הפיצו"ח על
שיתוף הפעולה וכל פעולותיה לזיכוי הרבים.

 .2בביקורת שנערכה לאחרונה באחת מהמסעדות המושגחות ע"י
רבנות מקומית נמצא כי בעלי המקום בטעות עשו שימוש
בפטריות שמפניון שלמות )בר קוד (7290008755672 :ללא
צויין סימון כשרות  ,המיוצרות בסין ומיובאות תחת המותג "גולדן
ואלי" באמצעות חב' היבוא ג'ונסון יבואנים וסחר ) (2003בע"מ
דאר מעברות .בעל המקום ציין כי הוטעה ע"י המשווק .ברצוננו
להזכיר כי כיום נמכרים שימוריה פטריות ללא כשרות בשווקים
ועל כן יש להקפיד ולרכוש אך ורק מיבואנים אשר ברשותם
תעודת כשרות בתוקף מאת מח' היבוא של הרה"ר לישראל .
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 .3לאחרונה נמצא משווק המשקה "וודקה סטטוס" )בר קוד (5203156000107 :המיוצר
ע"י נ.ג .קאלי קוינוס ס.א .קאלמטה יוון ומיובא ע"י מ.א.י יוסף בע"מ מרמלה תוך הצגתו
ככשר לפסח בהשגחת הרב דיין יוון .ממח' היבוא נמסר לאחר שנבדק המוצר עם נותן
ההכשר כי מוצר זה נושא כשרות מזוייפת ועל כן יש להסירו מהמדפים על מנת להסיר
מכשול .ידע הציבור ויזהר.
 .4זהירות  :לאחרונה נמסר לנו על תופעה בה ועדי
של חברות הי-טק אשר מבקשות
עובדים
להעניק הטבה לעובדיהם ,יוצרים קשר עם חב'
אירועים המקיימות להם אירועי שטח מבלי
שבדקו תחילה האם תעודת הכשרות המוצגת
לפניהם אכן אמיתית ובתוקף  .לאחרונה נערך
אירוע במלון במרכז הארץ בו התבצע "טאבון
אקטיבי" ע"י נשים שאינן יהודיות תוך הצגת
תעודת כשרות מצולמת של רבנות חיפה שניתנה
במקור ל"מחלבת פסגת הכרמל" ובכך הכשילו את הציבור באכילת "פת
עכו"ם" .ידע הציבור ויזהר!
 .5מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות האזורית בקעת הירדן עולה כי הוסרה
הכשרות ממפעלם של מר יוסי ואיתי גרוס ממושב חמרה בבקעת הירדן
העוסק בשווק צמחי חליטה )תיונים( ושורש קנה הלימונית ומעתה אין לה
כל אחריות לגבי הפרשת תרומות ומעשרות במקום .ידע הציבור ויזהר.
 .6מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות הרבנות נשר עולה כי הוסרה
הכשרות מקיטרינג " א.א .פרש פוד בע"מ " רח' התעשיה תל חנן ומעתה אין לה כל אחריות לגבי הכשרות
במקום .אין לאשר קיום אירועים באמצעות חברה זו עד להודעה חדשה .נא להעביר לידיעת רשמי הנישואין.
 .7הודעה מלשכתו של היועמ"ש של הרה"ר  -מר שמעון אולמן ,עו"ד :לאחרונה עתר מלון פאלס  -נתניה לבית
המשפט העליון )תיק בג"ץ  ( 351/04נגד הרבנות המקומית נתניה אשר סרבה להעניק לו תעודת כשרות לאחר
שבאחד מאגפי המלון נפתחה מסעדה לא כשרה .בית המשפט דחה את העתירה תוך הבנה כי יש מקום לחשש
הרבנות להכשלת הציבור  .נא לידיעתכם!
כנס ארצי לרבני ומנהלי מח' הכשרות
ביום חמישי  -שעה  10:00בבוקר  -ו' חשון תשס"ה ) (21/10/2004יתקיים כנס ארצי לרבני ומנהלי מח'
כשרות בארץ ,באולם הכנסים של הרבנות הראשית  -בית יהב  -רח' ירמיהו  , 80ירושלים ,בהשתתפות
הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה"ר הרה"ג יונה מצגר שליט"א  .תוכנית הכנס תפורסם בהזמנה .
נשמח לראותכם בין משתתפי הכנס לחיזוק ולביצור חומת הכשרות בארץ.

העתקים:
הרה"ג יונה י .מצגר שליט"א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר
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